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št. 8/III                                                                    avgust 2005 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Velika zmaga 

 
Iz temeljnega kamna, položenega 10. 7. 2004, je v 
dobrem letu dni zrasla mogočna zgradba nove 
osnovne šole in vrtca v Taboru. Želja, odločnost in 
sodelovanje so vrline, ki so vodile k skupnemu 
cilju. Dosegli smo ga in lahko smo ponosni nanj. 
Še posebno smo lahko ponosni, da smo cilj dosegli 
pravočasno, saj je začetek izgradnje zaradi znanih 
težkih pogajanj z Ministrstvom za finance od 
lanskega junija do konca septembra kasnil za 
krepke 3 mesece. V torek, 30. avgusta je bil 
opravljen tehnični pregled, 1. septembra pa bo v 
moderno opremljeno osnovno šolo sedlo 80 

učencev od prvega do šestega razreda. Žal poziv k 
povečanemu vpisu taborskih otrok v domačo šolo 
ni uspel, zato bo prvi razred sameval prazen, v 
drugem razredu pa bo potekala kombinacija prvega 
in drugega razreda. To je tema posebnih 
razgovorov in nam ne sme pokvariti dobrega 
razpoloženja. Istega dne bo v prenovljene prostore 
vrtca stopilo 31 najmlajših. Dobesedno ne bodo vsi 
stopili, saj imamo prvič tudi jasli in vsi najmlajši še 
nimajo zanesljivega koraka. O moderni šoli in 
vrtcu govorijo tudi številke, saj obsega površina 
novega šolskega objekta s povezovalnim 
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hodnikom z Domom krajanov cca 1022 m². Stari 
šolski objekt je adaptiran v vrtec s tremi 
igralnicami in njegova površina znaša 360 m², če 
upoštevamo še zunanjo pokrito teraso. Celoten 
projekt je zasnovan tako, da bi z manjšimi 
dodatnimi korekcijami omogočal celo uvedbo 
popolne devetletke, če bomo seveda šolo vzeli za 
svojo in namenjeno našim otrokom. Zanemarljive 
niso tudi zunanje asfaltirane šolske površine s 
parkirišči. Te površine obsegajo kar 1800 m² brez 
igrišč za šolo in vrtec. Vse te številke govorijo v 
prid zelo racionalno zgrajenemu objektu, saj je 
celoten projekt vreden cca 330 mio SIT. V okviru 
teh sredstev pa se je uredilo še veliko drugih stvari, 
o katerih bo govora prihodnjič. 
 
Omenim naj le dvoje novih igrišč, eno za mladi 
rod, drugo za malce starejši. Gre za čedalje 

popularnejše igrišče za odbojko na mivki ter za 
balinišče. Otvoritev obeh igrišč bo hkrati z 
otvoritvijo šole in vrtca, prvi odbojkarski udarec pa 
bo izvedel minister za šolstvo in šport, dr. Milan 
Zver, ki je obljubil prisotnost ob našem velikem 
dogodku, ki bo javljen naknadno z vabilom in 
informacijami o sporedu slavnostne otvoritve v 
obliki zloženke. 
 
Spoštovane občanke in občani, šolarke in šolarji ter 
naši najmlajši. Veselim se srečanja z vašimi 
žarečimi obrazi. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Kaj je lokacijska informacija? 

 
Zakon o graditvi objektov in Pravilnik o graditvi 
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov 
sta uvedla lokacijsko informacijo (LI), ki jo na 
zahtevo stranke izda občina. Poznamo tri vrste LI, 
in sicer: 
- za gradnjo objektov in izvajanje drugih del, 
- za promet z nepremičninami, 
- za določitev gradbene parcele k obstoječim 

objektom. 
 
Lokacijska informacija je informacija stranki, 
predvsem projektantu, lahko pa tudi lastniku, 
kupcu,  sodišču, notarju, odvetniku, gradbenemu 
strokovnjaku idr. o statusu zemljišča; npr. 
kmetijsko, zazidljivo, nezazidljivo, vrsti dopustnih 
dejavnosti, gradenj, objektov, merilih in pogojih za 
graditev objektov, priključkih, omejitvah ipd. V 
bistvu je to izpis podatkov iz  prostorskih aktov in 
ga občinski uradnik ne oblikuje po osebni presoji. 
 
Zmotno je mnenje, da je LI gradbeno 
dovoljenje, je samo prva faza do pridobitve 
gradbenega dovoljenja ali izpeljavo posla 
prometa z zemljišči. Res je, da v nekaterih 
primerih, posebno pri graditvi enostavnih objektov 
(garaže do 30 m2, strojne lope do 30 m2, 
nadstreška do 20 m2, steklenjaka, bazena, ograje, 
škarpe), pomožnih infrastrukturnih objektih, 
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih 
(čebelnjak, gnojišče, gozdna vlaka, kašča, kozolec, 
rastlinjak, ribnik, silos, skedenj idr.), dozidavah, 
nadzidavah, rednih vzdrževalnih delih na objektu, 
rekonstrukcijah, graditvi športnih objektov, zakon  
 

 
dopušča graditev brez gradbenega dovoljenja pod 
pogoji določenimi v prostorskih aktih in planih.  
 
In ravno tu tiči zajec: večina ljudi si lokacijske 
informacije ne prebere podrobno – priznam, da je 
precej zahtevna – ali si na podlagi LI ne pridobi 
mnenje strokovnjaka, tako da prihaja do raznih 
nesporazumov ali celo kršitev zakona, predvsem 
pa nam otežuje delo: 
-     stranka postavi objekt, LI si pa ne pridobi – to    

je ena od večjih kršitev,  
- stranka dobi eno LI, postavi pa dva pomožna 

objekta – dopusten je samo tisti, za katerega je 
pridobila LI, 

- stranka se ne drži npr. pravil o varovanju 
kulturne dediščine in naredi malce po svoje, 

- stranka ne upošteva dopustnih gabaritov in 
dovoljenih mer, npr. prizidka, strehe in postavi  
objekt drugačne oblike, kot je dovoljen ali 
večji objekt od dovoljenega, 

- stranka želi postaviti objekt, kjer to ni 
dovoljeno, na občini pa naj potem napišemo, 
da je to legalno. To ne gre! LI ni mogoče 
prilagajati stranki v prid, če to ne dopušča 
zakonodaja, 

- stranka želi LI v enem dnevu (ponavadi 
TAKOJ) – problem je v tem, da je to obsežen 
dokument, ponavadi 8 strani raznih izvlečkov 
zakonov in je z njo veliko dela 

- in vrsta drugih nepravilnosti. 
 
Da ne bo pomote; naša občina nima inšpekcije, 
lahko pa ugotovi nepravilnosti. V primeru kršitve 
gradbeni inšpektor, če ugotovi, da gradnja ni v 
skladu s pogoji lokacijske informacije, lahko 
poseže tudi po najbolj drastičnem ukrepu – 
odstranitvi objekta. 
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Lahko vam zagotovim, da si kljub vsej uradniški 
zapletenosti, na občini vsi prizadevamo, da bi čim 
hitreje ustregli vsaki stranki, če je to le mogoče – 
vendar v vseh primerih to ni. Informacija mora biti 
strokovna in pravilna in se zanjo potrebuje določen 
čas. 
 
Prostorski plan (PP) in seveda LI, kot informacija 
izpisana iz PP, sta namenjena smiselnemu 
oblikovanju prostora, v katerem živimo in katerega 
puščamo našim zanamcem. Vsekakor ni cilj 
prostorskih planov omejevati ali preprečevati 
gradnje, ampak ravno nasprotno - vzpodbujati 
gradnje, ki bodo dajale našemu okolju prijazen 
izgled. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Škoda po neurju 
 
Čeprav na prvi pogled ni vidno, je tudi Občina 
Tabor utrpela kar precejšnjo škodo po neurju, ki 
nas je prizadelo v noči iz sobote na nedeljo, t.j. iz 
20. na 21. avgust. Res ni bila potrebna takojšnja 
intervencija ali celo zapora katere od cest, vendar 
je ogled v ponedeljek pokazal, da je največja  
škoda nastala praktično na vseh makedamskih 
cestah, sprožilo se je nekaj plazov, med njimi 
precej nevaren ob Konjščici sredi Ojstriške vasi 
(nevarnost zajezitve) in plaz oz. udor na dvorišču 
stanovanjske hiše Lobnikar v Miklavžu, kjer se je 
približno 80 cm globoko pogreznilo skoraj celotno 
dvorišče. 
 
Prva poročila, ki smo jih poslali pristojnim 
organom, so nas uvrstila med ogrožena območja, 
kar je z vidika bodočega sofinanciranja odprave 
posledic neurja s strani države, vsekakor pozitivno. 
Komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan, je 
svoje delo opravila. Sledila bo delna odprava 
posledic neurja – ukrepi, ki bodo omogočili kolikor 
toliko normalne prevoze na šolskih poteh 
(zasipavanje kanalov na cestah, ki jih je naredila 
deroča voda, najnujnejše odvodnjavanje), geološka 
pomoč Lobnikarjevim z delnimi ukrepi sanacije in 
delna vzpostavitev stanja pred ujmo na ostalih 
cestah.  
 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali v 
intervenciji, pri delu komisij, dajanju informacij in 
prizadevanju za normalen potek življenja. Upajmo, 
da bomo za celostno sanacijo pridobili sredstva 
države, ampak po dosedanjih izkušnjah se lahko 
tega nadejamo šele v naslednjem letu. 

 
Vid Poznič 

 
 

Pričetek gradnje kanalizacije Tabor 
kanal 1 - zapora ceste 

 
 V zadnjem tednu avgusta je podjetje Hidroplanum 
iz Celja pričelo z deli na kanalizaciji Tabor – kanal 
1 (v ulici pri Strnad, Ameršek, Ribič).  
 
Občane obveščamo, da poteka trasa po ulični cesti 
in bo v času izvajanja del uvedena zapora prometa, 
ki se bo izvajala na določenih odsekih, odvisno od 
tehnologije gradnje. Nekaj časa bo prav gotovo 
promet otežen, čeprav smo se z izvajalcem 
dogovorili, da bo omogočal promet za npr. 
reševalno vozilo in ostala vozila stanovalcev po 
posameznih etapah. Celotna ulica nikoli ne bo 
imela popolne zapore. 
Hvala za razumevanje. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

      
Prvemu šolskemu dnevu na pot 

 
Nova prometna ureditev ob šoli zagotavlja večjo 
varnost otrok, kot je bilo v preteklosti, kar je še 
posebej pomembno ravno v prvih šolskih dneh.  
 
Poleg nove prometne ureditve tudi letos 
zagotavljamo varovanje šolskih otrok z obcestnimi 
opozorilnimi označbami, z redarstvom in 
nadzorom policistov iz Policijske postaje Žalec. 
Kljub varnostnim ukrepom, ne gre pozabiti, da je v 
prvih šolskih dneh večja koncentracija prometa 
ravno ob šolah, strnjenih delih naselja, kot je 
Ojstriška vas in regionalni cesti v naselju Kapla. 
 
Vse voznike prosimo, da so v prvih šolskih dneh 
še posebej pozorni na velike torbe, za katerimi 
se skrivajo majhni razigrani otroci.   
 
ŠOLARJEM ŽELIMO SREČNO POT V 
ŠOLO!      
            Lilijana Štor
_________________________________________ 

 
Prostorske plane sooblikujemo z 

občani 
 
Na področju prostora prihajamo v fazo postopka, 
kjer imate besedo občani. 
 
Že v septembrskem Informatorju vam bomo 
posredovali obrazce, na katere boste lahko vpisali 
vaše predloge za spremembe planov. 
 
Vsi, ki si želite sprememb v prostorski ureditvi 
(želite zazidljivo parcelo, ki je sedaj kmetijska ali 
obratno, želite prostor za obrt …) ne zamudite 
vsebine prihodnjega Informatorja. 

    Lilijana Štor 
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________________________________________________________________________________________________
 

Ohranjena narava 
Biseri narave v občini Tabor 

(1. del) 
 
Občina Tabor je, čeprav po površini in številu 
prebivalcev majhna, relativno bogata z naravnimi 
vrednotami (naravno dediščino) in se lahko 
pohvali, predvsem v svojem južnem delu, z dobro 
ohranjeno naravo in veliko biotsko pestrostjo. 
 
V Sloveniji je z Zakonom o ohranjanju narave 
postavljen sistem varstva naravnih vrednot in 
območij, s katerimi poskušamo ohranjati naravo in 
njeno biotsko pestrost.  
 
Naravne vrednote v Občini Tabor 
 
Verjetno vsi občani in bralci Informatorja spodaj 
opisane naravne vrednote že poznate, saj 
predstavljajo, lahko rečemo, že kar simbole občine 
Tabor. In prav zato je vredno na njih še enkrat 
opozoriti. 
 
Krvavica 
Krvavica je značilen in slikovit okoli 1km dolg ter 
0,5 km širok čok trše kamnine triasnega apnenca, 
obdan z erozijsko manj odpornimi kameninami. Na 
zahodu in severu se z vrha spuščajo od 50 do 150 
m visoke navpične stene. Ime izhaja iz rdečih skal 
in prsti pod skalnim vrhom in je povezano z 
različnimi legendami in pripovedkami. Rdeča 
barva na Krvavici res vzbuja domišljijo in mnogim 
ljudem pomeni veliko več, kot le povečano 
vsebnost  železa v kamenini in prsti. Južna stran in 
vrh grebena sta poraščena s termofilno vegetacijo, 
katere gradniki so mali jesen (Fraxinus ornus), črni 
gaber (Ostrya carpinifolia), mokovec (Sorbus 
aria). V svojih nedrjih skriva Krvavica značilnosti 
kraškega sveta, ki ga nakazujeta kraška jama in 
naravno okno. 
Območje Krvavice je ostalo ohranjeno predvsem 
zaradi težke dostopnosti. Danes na vrh Krvavice 
vodi markirana pot, ki bistveno ne ogroža 
območja. Strmi tereni onemogočajo racionalno in 
učinkovito gospodarjenje z gozdovi, ki so zato 
ostali v veliki meri ohranjeni.  
 
Za nadaljnje ohranjanje predlagamo predvsem 
razvijanje pohodništva, kar pa ne razumemo kot 
vnašanje novih objektov ali markiranih poti, 
ampak kot sonaravno rabo prostora. 
 
Rastišče tis pod Krvavico 
Na zahodnem pobočju Krvavice uspeva večje 
število tis. Pred približno dvajsetimi leti so naredili 

na velikem delu rastišča poseko, pri čemer so 
prizanesli tisam, kajti tisa je že zelo dolgo 
zavarovana drevesna vrsta. Omenjeni poseg je 
slabo vplival na stanje rastišča in vitalnost tis. 
Nekoliko bolje so tise ohranjene ne severnem delu 
rastišča, kjer je še naravni sestoj in tise rastejo pod 
zastorom bukev. Med tisami so raztreseni grmički 
bodike (Ilex aquifolium), ki je tako kot tisa 
zavarovana rastlinska vrsta. Videti je, da se stanje 
na rastišču izboljšuje.  
 
Smiselno bi bilo v prihodnosti prepustiti območje 
naravnemu razvoju. Izvajati bi bilo mogoče 
znanstveno raziskovalno dejavnost v zvezi z 
rastiščem (pogoji, vplivi dosedanjega 
gospodarjenja z gozdom, ekološke zahteve tise 
ipd.). Gospodarjenje z gozdom naj bo prilagojeno 
ekološkim zahtevam drevesne vrste tisa (Taxus 
baccata).  
 
Naravno okno 
Na vzhodnem grebenu pod vrhom Krvavice je 
naravno okno. Leži skoraj vodoravno (sod brez 
dna) in je ovalne oblike. Ocenjene mere: širina 4m, 
višina 2m, debelina oboka 1m, skozenj vodi 
markirana planinska pot na Krvavico. Na tem 
mestu je pot opremljena z jekleno vrvjo in klini.  
 
Priporočamo, da naravna vrednota služi predvsem 
vzgojno izobraževalnemu namenu in hkrati 
popestritvi turistične ponudbe kot pohodniško – 
izletniška točka. 
 
Golavškova lipa 
Na dvorišču Ramšakove kmetije raste med 
zgradbami 27 m visoka lipa (Tilia plathyphyllos) z 
obsegom debla 565 cm, merjenim pod najnižjo 
vejo na najožjem delu debla. Drevo ima zelo 
veliko krošnjo ter v prečnem prerezu ovalno in 
žlebasto obliko debla, tako da meri največji premer 
debla v prsni višini krepko čez 2 m. Ker je lipa 
zaradi svoje lege močno izpostavljena udarom 
strele, ima več vrhov. Najdebelejši je zaradi 
posledic strel že votel in drevo v notranjosti debla 
trohni. Lipa je eno najdebelejših dreves v Spodnji 
Savinjski dolini. Ker je drevo zaradi lege in 
dimenzij izjemno zanimivo, lahko postane 
privlačna turistična zanimivost in vzgojno 
izobraževalni objekt. Še naprej bi bilo potrebno 
preprečevati dejavnosti, ki lahko drevo 
poškodujejo oziroma mu ogrozijo življenjski 
prostor (lomljenje vej, plakatiranje, izkopavanje v 
območju koreninskega sistema…).  
 
Stiplovškov hrast 
Na dvorišču kmetije Stiplovškovih, cca 200 m od 
križišča regionalne ceste  Celje-Tabor, raste 23,0 m 
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visok hrast dob (Quercus robur) z obsegom debla 
525 cm. Delno ga ovirajo pri rasti  sosednji objekti. 
Tudi rastišče je delno asfaltirano. Drevo je eden  
redkih ohranjenih hrastov, ki kažejo na to, kakšna 
drevesa oz. gozdovi so nekoč rasli v ravninskem 
delu Sp. Savinjske doline, danes spremenjene in 
namenjene predvsem kmetijstvu. Drevo je zaradi 
lege in seveda dimenzij lahko privlačna 
zanimivost. Podobno kot Golavškova lipa lahko 
služi kot vzgojno izobraževalen objekt. Prav tako 
bi bilo potrebno v prihodnosti preprečevati razne 
dejavnosti (lomljenje vej, plakatiranje, izkopavanje 
v območju koreninskega sistema…), ki bi lahko 
poslabšale vitalnost drevesa. 
 
Vse te naravne vrednote so predmet strokovnih 
podlag, ki jih pripravljamo na Zavodu RS za 
varstvo narave in jih bomo v sodelovanju z Občino 
Tabor in Ministrstvom za okolje in prostor 
poskušali prevesti v pravni akt, ki bo vsaki naravni 
vrednoti na območju občine Tabor dodelil ustrezen 
ukrep varstva. Tako bodo naravne vrednote dobile 
ustrezno pravno varstvo, kar bo zagotovo tudi 
pripomoglo k ohranjanju narave. Obenem se bomo 
poskušali tudi dogovoriti o zagotavljanju sredstev 
za upravljanje s temi naravnimi vrednotami. 
 
Ohranjena narava je v prvi vrsti potrebna za 
življenje na našem planetu Narava ima torej 
intrinsično vrednost. Omenjena strokovna beseda 
zveni zelo učeno, ne pomeni pa nič drugega kot to, 
da je narava vredna sama po sebi. Seveda pa jo 
človek vrednoti po svoje.  
 
Vse bolj pa postaja ohranjena narava prednost tudi 
v smislu človeškega vrednotenja. Tako turistični, 
kot še kakšen drug razvoj je dandanes pogojen z 
ohranjeno naravo. In to prednost je potrebno 
izkoristiti. Seveda na način, ki naravi ne bo škodil.  
 
Sistem varstva narave v Sloveniji pa ne predvideva 
samo varstva in ohranjanja naravnih vrednot, 
ampak tudi bolj kompleksno varstvo večjih 
območij. O tem in še čem pa v naslednji številki 
Informatorja.  

 
Matej Demšar 

Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 
_________________________________________ 

 
Dragi starši! 

 
Počitnice se bližajo koncu in 1. septembra 2005 se 
bo znova pričel pouk, tokrat v novi šoli. Da bi bili 
prvi dnevi čimbolj sproščeni, smo vam pripravili 
nekaj informacij. 

 V šolskem letu 2005/06 bomo na podružnični 
šoli v Taboru pričeli s poukom ob 8.15. 
Razporeditev ur pouka bodo dobili učenci prvi 
dan pouka. 

 Prvi dan bo pouk trajal od 8.15 do 11. ure. 
Takoj po končanem pouku bodo organizirani 
prevozi domov. 

 Vozni red jutranjih šolskih prevozov, ki ga je 
sprejel Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Tabor:  

 
ura odhoda postajališče 

PRVA   RELACIJA: 
6.20 PRESEDLE 
6.40 ČRNI VRH 
6.55 BOKAL 
7.00 ROPRET 
7.03 TABOR-OŠ 

DRUGA   RELACIJA: 
7.10 LOVSKA KOČA 
7.20 ŠTAJNAR 
7.30 ŠALAMON 
7.35 TABOR-OŠ 

TRETJA   RELACIJA: 
7.42 DOL 
7.50 TABOR-OŠ 

ČETRTA RELACIJA: 
7.53 OJSTRIŠKA VAS 
8.00 KAPLA – PONDOR 
8.05 BERGANT 
8.10 TABOR-OŠ 

 
Vozni red popoldanskih prevozov bodo dobili 
učenci prve dni pouka. Zjutraj bo organizirano 
jutranje varstvo od 7.05 do 8.05. Varstvo po pouku 
bo po četrti šolski uri do odvozov kombija. 

 
Branko Šketa, vodja POŠ Tabor 

_____________________________________________ 
 

Vrtec v Taboru 
 
JU-HU-HU! Vrtec je tu - zopet v Taboru. Vse 
občane obveščamo, da vrtec Tabor odpira svoja 
nova vrata 1. 9. 2005.  
 
Novi prostori in oprema so dali vrtcu povsem nov 
izgled, zato se že veselimo malih nadebudnežev, ki 
bodo v teh prostorih bivali.  
 
Z novim šolskim letom bo vrtec obratoval z dvema 
oddelkoma, in sicer v skupinah od 1 do 3 let bo 11 
otrok, v skupini 3 do 6 let pa 20.  
Če bi se nam še kdo rad pridružil, so vrata za vas 
vedno odprta.    

Manca Obreza 
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________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Zabavne počitnice 
 
Ko so se zaprla šolska vrata, so postala jutra 
brezskrbna in marsikoga so sončni žarki pozno 
priklicali v nov dan. 
 
V  Kulturnem društvu Ivan Cankar, likovni sekciji, 
smo povabili vse otroke, velike in male, v 
ustvarjalno počitniško delavnico, 6. julija, za dve 
šolski uri, v gasilski dom v Ojstriški vasi. Milena 
Vodlak je otroke popeljala v svet barvnih 
štampiljk, kjer so se otroci igrali z barvami za 
tekstil. Nastali so lepi, unikatni izdelki. 
 
Naslednja delavnica je bila konec julija, 27., prav 
tako v gasilskem domu. Tokrat je otroke očarala,  
prav tako članica društva, Petra Jug, ko jih je 
popeljala v svet travnikov in rož. Kar prehitro se je 
čas iztekel, pogasili smo žejo, napravili še skupna 
“gasilska” posnetka in se poslovili z željo, da se 
zopet dobimo. 
 

 
Na delavnici, foto J.J. 
 
Delavnic so se udeležili: Alenka in Grega Jelen iz 
Pondorja, Neža Lesjak iz Miklavža, Žiga Lukman 
in Anja Terglav iz Tabora, Janez in Matija Vodlak 
iz Malih Braslovč, Špela in Uroš Kos iz Lok, 
Klemen Ocvirk iz Prekope, Tomaž Vadlan z 
Vranskega, Rok in Špela Uranjek, Tajda Lukman 
iz Tabora,  Nika in Urša Semprimožnik  ter Anja 
Lončarek iz Ojstriške vasi. 
 
V a b i m o vas,  da nas obiščete ob  o t v o r i t v i  
šole in  si ogledate ustvarjena dela! 
 

Likovna sekcija Mavrica 
_________________________________________ 

 
25 let Zajčeve koče 

 
Zajčeva koča, priljubljen cilj planincev v taborskih 
hribih, je 30. julija praznovala svoj 25. rojstni dan. 

Koča je zanimiva planinska postojanka, ker je 
nastala iz nekdanje stare Zajčeve domačije in je 
ohranila njeno ime. Ob tej priložnosti smo taborski 
planinci organizirali pohod na Zajčevo kočo in 
krajšo proslavo s kulturnim programom. 
 

 
Med proslavo, foto P.L. 
 
Ob tej jubileju je vse navzoče najprej pozdravila 
predsednica Planinskega društva Tabor Milena 
Lenko in se zahvalila vsem, ki so kakorkoli 
pomagali, da smo še pred slovesno obletnico na 
koči uredili odvodnjavanje meteornih vod in 
greznico, postavili otroška igrala, napravili nove 
škarpe, obnovili mize in uredili okolico. Kulturni 
program so pripravili člani Kulturnega društva 
Ivan Cankar Tabor: Moški pevski zbor, Savinjski 
rogisti, recitatorji, k sodelovanju pa so povabili 
tudi otroke, ki obiskujejo planinski krožek na šoli v 
Taboru pod mentorstvom Darje Savinek. Zbranim 
planincem in prijateljem Zajčeve koče so 
spregovorili tudi župan občine Tabor Vilko 
Jazbinšek, Adi Vidmajer in Božo Jordan. 
 
Planinci smo poskrbeli za jedi z žara in pijačo, za 
dobro voljo pa ansambel Prijatelji z Vranskega. 
Zajčeva koča torej ostaja prijetna oaza sredi gozda, 
ki ob koncih tedna gostoljubno sprejme vsakega 
planinca in popotnika. 
 

Planinsko društvo Tabor 
_________________________________________ 

 
MPZ Ivan Cankar po Koroški 

 
Lepših dni, kot je bila sobota, 13. avgusta, je bilo 
letos malo. Dan, kot bi ga narisal slikar, rezerviran 
za Moški pevski zbor Ivan Cankar Tabor.  
 
Po zanimivem predlogu, skrbni organizaciji, dobri 
volji pevcev, njihovih žena in nekaterih zunanjih 
gostov, smo v soboto iz Tabora krenili proti 
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Koroški, deželi kralja Matjaža, po poti spoznavanja 
Dravske doline ter srečanja z njeno preteklostjo in 
sedanjostjo.  
 
Naš cilj: SPLAVARJENJE PO DRAVI.  
Že ob deveti uri smo prispeli na slovenjegraško 
letališče, pojedli sendviče, ki so bili pripravljeni za 
prvo lakoto. Tam pa so nas že čakali prijazni 
domačini s pokušino za Koroško značilnega 
sadnega kruha. Iz hangarja so pripeljali posebej za 
nas najstarejši še leteči jugoslovanski dvokrilec 
(štorkljo), še skupno fotografiranje in že nas je pot 
peljala proti Dravogradu, kjer nas je čakalo, ne da 
bi do takrat vedeli, nepozabno splavarjenje po 
Dravi. Na flosu nas je najprej pričakala 
dobrodošlica z žganjem ter kruhom in soljo, 
harmoniko je veselo raztegoval prikupen flosar, mi 
pa smo pritegnili zraven, kot se za pevce spodobi. 
Na flosu, tradicionalnem prevoznem sredstvu 
splavarjev, smo na zabaven način izvedeli vse o 
splavarstvu in življenju nekoč v Dravski dolini. 
Postregli so nam s flosarsko malico, golažem in 
polento, Plankov Milan pa je doživel pravi 
flosarski krst. Bilo je zabavno in nepozabno in 
prepričana sem, da se bodo nekateri izmed nas še 
vrnili tja.  
 
Pot nas je peljala na kmetijo Klančnik, zanimivo 
predvsem zaradi razmišljanja gospodarja, 
njegovega optimizma o prihodnosti kmetijstva, 
dobrih divjačinskih salam, ki jih z očetom izdelata 
8000 na leto in so njihovi čisti dobiček. Všeč nam 
je bila tudi njihova porazdelitev dnevnega dela in 
natančen dnevni red: od 6h  do 8h . Nato imajo 
proste dejavnosti po želji.  

 

 
Na letališču 
 
Veselo smo se poslovili, s pesmijo seveda in 
prispeli na Legen, kjer stoji cerkev sv. Jurija. Pod 
steklenim tlakom cerkve smo si ogledali svetišče iz 
9. stoletja, saj gre za najstarejši dokumentiran 
sakralni prostor v tem delu Slovenije. Zapeli smo 
Marija skoz' življenje ob spremljavi orgel in se 
počasi poslovili od Koroške, ki nam je na nek 
način soseda, pa tako malo vemo o njej. Spoznali 
smo jo v vsej njeni lepoti, tako kot jo poznajo le 
redki.  
 
Bil je nepopisno lep dan, dan, ki jih je malo, poln 
trenutkov, ki na koncu štejejo, poln spoznanja, da 
MPZ Tabor ni le zbor pevcev, ampak dobrih 
prijateljev, ki jih bo pesem družila do konca 
življenja. Je lahko še kaj lepšega, ko se ozremo 
nazaj? 
 

      
   Alenka Lesjak 

________________________________________________________________________________ 
 

     
Iz Ankarana do Triglava 

 
Konec junija se je trojica pogumnih in vztrajnih 
fantov, ki so jo sestavljali Nejc Lukman iz Tabora, 
Zmago Šoštar iz Vindije in Boris Stantar iz 
Stopnika (nekoč iz Pondorja), lotila ekstremnega 
podviga – priti peš po poti slovenske planinske 
transverzale iz Ankarana do našega očaka 
Triglava. 
 
Pot jih je vodila preko Trsta, Vipavske doline, 
Trnovskega gozda, Čepovana, Mosta na Soči, 
Tolmina, Planine Razor, Bohinja, Doline 
Triglavskih jezer, Doliča do Triglava. Za to pot so 
potrebovali pet dni.  
 
Čestitamo! 
 
 

 
Boris, Nejc in Zmago na vrhu, foto J.T. 

 
PGD Ojstriška vas – Tabor 

Športna sekcija, Viki Urankar 
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Kmetija Hribernik na valovih  
Radia Celje 

 
Verjetno ste nekateri v četrtek, 4. avgusta, nekaj 
minut čez deveto uro zjutraj, prisluhnili Radiu 
Celje, ki je v oddaji Čari podeželja v živo 
predstavil ekološko kmetijo iz naše občine – 
kmetijo Hribernik. Ekipo, ki so jo sestavljali 3 
sodelavci Radia Celje, je gospa Hribernik prijazno 
sprejela.  
 
Najprej je predstavila svojo ekološko kmetijo, ki 
deluje že od leta 1999, in na kateri goji 20 vrst 
zelišč in dišavnic ter 15 vrst zelenjave. Nato se je v 
pogovor vključil tudi župan Vilko Jazbinšek. 
Predstavil je našo občino: povedal in poudaril je, 
da bo občina veliko vlagala v razvoj pohodniškega 
in kolesarskega turizma, kar je velika priložnost za 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Poslušalci so 
lahko tekom oddaje vprašali, kar jih je zanimalo, 
postavljeni pa sta bila tudi dve nagradni vprašanji, 
in prepričani smo, da sta bila dobitnika nagrad 
zadovoljna. Vsem prisotnim je gospa Hribernik 
nato postregla z domačimi dobrotami.  
 
Kmetija Hribernik je bila 9. avgusta 2005 
predstavljena tudi v časopisu Novi Tednik v 
rubriki Tam kjer sem doma – Čari podeželja. 

 
Tatjana Kovče 

_________________________________________ 
 

Lovsko strelsko tekmovanje za 
prehodni pokal Občine Tabor 

 
Tako kot vsako leto doslej se je tudi letos v začetku 
avgusta na lovski koči v Taboru odvijalo 
tradicionalno lovsko strelsko tekmovanje. Letošnje 
tekmovanje je bilo že devetnajsto po vrsti in če 
smo ob lanskem tekmovanju uživali v toplem 
poletnem soncu, so bile letos razmere popolnoma 
drugačne. Ves dan so nebo prekrivali sivi oblaki in 
nas vsake toliko časa obdarili s svojim tovorom. 
Mokre tarče, premočeni zapisniki ter vsesplošna 
vlaga pa niso mogli do živega članom LD Tabor 
ter vztrajnim tekmovalcem. Teh se je letos zbralo 
44 in so zastopali barve 8 ekip od blizu in daleč. 
Kljub dežju se je na odlično pripravljenih streliščih 
poleg tekmovalcev pojavilo tudi nekaj 
obiskovalcev z obvezno opremo v obliki dežnika. 
 
Tekma je potekala v športnem vzdušju, tekoče in 
varno tako za gledalce kot tekmovalce. Le-ti so se 
pomerili v treh disciplinah, in sicer v streljanju na 
glinaste golobe, tarčo srnjaka ter tarčo bežečega 
merjasca. V skupnem seštevku so bili doseženi 
sledeči rezultati: 
 

Posamično 
 
1. mesto:  Peter Flis, LD Trebnje 
2. mesto:  Karli Cizej, LD Braslovče 
3. mesto:  Jože Kvartič, LD Velenje 
 
Ekipno 
 
1. mesto: LD Trebnje 
2. mesto: LD Velenje 
3. mesto: LD Prebold 
 
Ekipa LD Tabor je zasedla 4. mesto. Po končanem 
strelskem tekmovanju je bilo na strelišču za 
glinaste golobe še tradicionalno tekmovanje na 
izpadanje, po domače "abjajc". Tekmovanje je bilo 
zanimivo, zmago pa si je pristreljal Dušan 
Urankar. 
 
Kljub temu, da smo člani LD Tabor vložili precej 
dela v pripravo strelišč, pa tekmovanja ne bi mogli 
izpeljati brez številnih sponzorjev, ki so podprli 
našo prireditev. Ob tej priložnost se vsakemu 
izmed njih še enkrat zahvaljujemo, prav tako kot 
vsem našim sodelavkam in sodelavcem, ki so 
poskrbeli, da nismo bili lačni ter mokri samo od 
zunaj. 
 
V letošnjem letu pa nam več težav, kot so bile 
razmočene tarče v podobi divjega prašiča, 
povzročajo divji prašiči v naravi. V letošnjem letu 
opažamo občutno povečanje škod na travnikih, kar 
nakazuje na stalno in številčno močno populacijo 
te živalske vrste na območju naše občine. Ob tej 
priliki bi želeli vse lastnike koruznih posevkov ter 
travnikov, ki so vsakoletno na udaru, opozoriti na 
določilo iz 53. člena zakona o divjadi in lovstvu, ki 
se glasi: 
»Fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko 
povzroči škodo, mora na primeren način kot dober 
gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje svoje 
premoženje pred nastankom škode.« 
 
Lovci LD Tabor smo pri izvajanju zaščitnih 
ukrepov pripravljeni in dolžni nuditi vso strokovno 
in materialno pomoč.   

 LD Tabor 
_________________________________________ 

 
Srečanje 

 
Kam le čas hiti, le kam se mu mudi? 
 
Minili sta dve leti najinega častnega poslanstva 
hmeljarskega starešine in hmeljarske princese. To 
je čas, da se po ustaljeni navadi hmeljarskih 
starešin in princes zahvalim našim starejšim 
kolegom za sprejem v to prijetno druščino. Nama 
pa v prijetno dolžnost, da pripraviva to 
tradicionalno srečanje. To je bilo vabilo na 
srečanje hmeljarskih starešin in princes, prijateljev 
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in donatorjev društva hmeljarskih starešin in 
princes Slovenije. Srečanje smo imeli 29. julija 
2005. 
 
Začeli smo na dvorišču v prijetni senci Inštituta za 
hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu. Sprejel nas je 
predstavnik, g. Marko Zmrzlak, s sodelavci. 
Predstavil nam je delo in dosežke celotnega 
kolektiva IHPS. Po prijetnem prigrizku smo 
nazdravili s črnim in svetlim pivom, varjenim v 
lastni mini pivovarni Inštituta. Hvala kolektivu 
IHPS. 
 
Nadaljevali smo na naši domači kmetiji v Ojstriški 
vasi. Kmetijo sicer že eno leto vodita Milan ml. z 
ženo Tinko, a vendar mi je v čast, da sva jo z mojo 
ženo Jožico vodila celih 43 let. Hmeljarski 
starešine in princese so tako spoznali našo domačo 
vas in našo domačijo. Pridružili pa so se nam še 
prijatelji z naše vasi. Po preizkusu domačih 
specialitet smo se odžejali s pivom Pivovarne 
Union. S hmeljarskimi starešinami smo se 
pogovorili o delu društva in si izmenjali zahvale za 
minulo delo. Princesi je aktualni starešina, g. 
Slavko Leskovšek, podal spominska darila. 
 
Na povabilo župana Občine Tabor, g. Vilka 
Jazbinška, smo se seveda vsi odzvali. Prijazna 
dekleta so nas pospremila v svečano sejno 
dvorano, kjer nas je pozdravil g. župan. Predstavil 
nam je taborsko občino, gospodarske dejavnosti, 
geografski položaj, turistične možnosti, novo 
občinsko poslopje in še in še… V svojem govoru 
je z velikim veseljem pozdravil hmeljarske 
starešine in princese, ter vse udeležence srečanja. 
Zahvalil se je društvu za povabilo na strokovne 
oglede Pivovarne Laško in tudi Pivovarne Union v 
Ljubljani ter Parlamenta. Predstavniki društva pa 
smo se mu zahvalili za zgledno razumevanje kot 
poštenemu donatorju našega društva. Po zdravici 
nas je povabil na ogled skoraj zaključene gradnje 
šolskega centra in otroškega vrtca. Z veseljem smo 
si ogledali prekrasne prostore šole, vrtca, kakor 
tudi okolico z igriščem in bodočim parkom. 
Gospodu županu sva se zahvalila za gostoljubnost 
in ga povabila še na ogled farne cerkve sv. Jurija. 
Gospod župnik Polde Selčan nam je rade volje 
odprl vrata farne cerkve, povedal zgodovino 
nastanka župnije, gradnjo prenovljene cerkve v 19. 
stoletju in tudi obnovitvena dela na cerkvi, 
župnišču in gospodarskemu poslopju. Gospod 
župnik, hvala! 
 
Zaključno srečanje smo nadaljevali v prekrasnem 
taborskem okolju - na lovski koči, ki je last Lovske 
družine Tabor. Udeleženci srečanja smo obstrmeli 
na tem kraju, na prelep razgled po dolinskem delu, 
nakar tudi po hribovitem delu občine Tabor in 
ostalih vidnih delih Savinjske doline. V spodnjih 
prostorih lovske koče smo se hladili s pivom 

Union, katerega nam je podarila Pivovarna Union, 
tudi točaja so nam dali svojega za to srečanje. 
Celodnevnega druženja se je udeležil tudi 
predstavnik Uniona, g. Janez Kešnar. Hvala! 
 
Najlepše se zahvaljujeva g. Slavcu Gržini za 
izbrano kosilo. Lovski družini se zahvaljujeva za 
prijetno srečanje v tem ambientu. 
 

hmeljarska princesa Meta Podbregar in 
hmeljarski starešina Milan Lesjak 

_________________________________________ 
 

Zajčevi dnevi 
 

Taborski planinci smo v sodelovanju z Društvom 
žena in deklet v soboto, 13. in v nedeljo, 14. 
avgusta, na Zajčevi koči pripravili dneve zajčjih 
jedi. O pripravi tovrstne prireditve se je med nami 
že dolgo po tihem govorilo, letos pa nam jo je le 
uspelo organizirati. 
 
Na mestu današnje Zajčeve koče je nekdaj stala 
hiša domačije Zajc. Poigrali smo se z imenom in za 
tokratno kulinarično prireditev pripravili zgolj 
zajčje jedi. Dekleta in žene so prizadevno 
pripravljale ocvrte in pečene zajce, zajčji paprikaš 
s širokimi rezanci in zajca na lovski način. 
Kdorkoli je prišel na kočo, v dolino zagotovo ni 
odšel s praznim želodcem.  
 

 
Prizadevne kuharice, foto A. L. 
 
Zajec se dandanes vedno redkeje znajde na naših 
domačih krožnikih, zato so bile zajčje jedi prijetno 
drugačne od vsakdanjega jedilnika. Povezava dveh 
društev pri pripravi takšne prireditve se je izkazala 
za odlično. Dekleta in žene so pokazale svoje 
kuharske spretnosti, planinci pa smo jim pomagali 
pri nabavi, strežbi in organizacijskih rečeh. Dva 
dni so nas povezovale kulinarične dobrote, delo in 
dobra volja in želimo si, da bi bilo takšnih 
prireditev v našem kraju vedno več. 
 

Planinsko društvo Tabor 
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Plankova kobila v domačem hlevu 
 
V Ojstriški vasi je Milan Blatnik - Planka nedavno 
praznoval svoj 60. rojstni dan. Posebno pozornost 
pa je med njegovimi sorodniki, prijatelji in vaščani 
pritegnil dogodek, ko je Milan svoje rojstnodnevno 
darilo (dve leti staro kobilo Bebo) pripeljal domov. 
 
Ker ob praznovanju rojstnega dneva še ni imel 
pripravljenega hleva za konja, je bila Beba tačas 
pri Ropretovih v Lokah. Za Milana konj v hlevu 
pomeni uresničitev dolgoletne želje in želimo mu, 
da bi z njo imel čim manj dela in vedno veliko 
veselja. 

 
 

Beba končno doma, foto P. L. 
Tatjana Kovče 

 
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN, TURISTIČNO DRUŠTVO IN OBČINA TABOR 

 
vabimo 

v soboto, 3. septembra, ob 14. uri 
 

NA DELOVNO AKCIJO 
 »UREDITEV OKOLICE VRTCA, ŠOLE IN ŠPORTNIH IGRIŠČ«. 

 
 Otvoritev šole se hitro bliža zato vas vabimo, da se nam pridružite na delovni akciji. S 
stroji se veliko naredi, toda vsi vemo, da brez železnih grabelj, lopate in samokolnice pač ne 

gre. Posejali bomo tudi travo, napravili ograjo na balinišču in odbojkarskem igrišču itd. Dela 
bo za vse dovolj.  

 
Da pa ne bo preveč dolgočasno, bomo vsi trije pobudniki akcije poskrbeli za kakšnega 

muzikanta, dobro kapljico in nekaj »za na žlico«! 
 

 Vabljeni! 

 
ANSAMBEL BOJANA KUDRA Z GOSTI 

VABI 
NA PROMOCIJO NOVE ZGOŠČENKE IN KASETE 

V NEDELJO, 25. SEPTEMBRA, OB 15. URI V DOM KRAJANOV. 
 

Prireditev bo povezoval Klobasekov Pepi. 
 

Vabljeni! 

 
 

 Na dva načina lahko kaj dosežeš: z lastnim znanjem ali z neumnostjo drugih. (La Bruyere) 
 
Informator je informativna tiskovina Občine Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in 
slovnično formo. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno 
je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: obcina.tabor@siol.net, najkasneje do 17. v 
mesecu. 


